
CE SĂ FAC DACĂ... 

 

1. Am fost victima unei agresiuni fizice (am fost batut/a) si am fost lovit (a) 

 

 

Du-te mai intai sa-ti ingrijesti starea de sanatate probabil alterata de bataia primita. 

!!!!!! 

Nu uita sa ceri din spital acte medicale care sa dovedeasca ca ai fost acolo (pe foi 

cu antet original, datate, cu stampila institutiei si parafa medicului) precum si 

rezultatele de la orice alt tip de investigatie (radiografie,ecografie, etc.) in caz ca a 

trebuit sa faci asa ceva. 

Daca trebuie sa te internezi urmeaza indicatia medicilor si interneaza-te iar apoi 

cand vei iesi din spital cauta-ti dreptatea. 

Mai departe: 

Poti cere tu insuti o examinare medico-legala de constatare 

Du-te la cea mai apropiata institutie medico-legala sa soliciti o examinare medico-

legala de constatare a leziunilor pe care le-ai suferit. Ai timp 30 zile sau pana cand 

leziunile au disparut de pe corpul tau. Vei primi un certificat medico-legal. 

In continuare gandeste-te bine ce vrei sa faci si daca vrei sa mergi mai departe; du-

te la sectia de politie pe raza careia s-a intamplat evenimentul si declara ce ai patit. 

Se va deschide un dosar de urmarire penala si se angreneaza sistemul juridic. Poate 

ar fi bine in acest caz sa ai si un avocat care sa te consilieze. 

Daca din anumite motive (nehotarare, boala) nu ai putut sa te prezinti spre a fi 

examinat sau intre timp au trecut 30 zile, leziunile de pe corpul tau au disparut du-

te obligatoriu la politie si anunta ce ai patit si explica de ce ai intarziat. Vei primi o 

adresa cu care sa te prezinti la institutia medico-legala in vederea examinarii. Nu 

uita sa ai bani in buzunar, intrucat orice examinare medico-legala este contra cost 

(vezi servicii/tarife prestatii). 

Vrei sa anunti de la inceput politia 



Du-te la sectia de politie pe raza careia s-a intamplat evenimentul si declara ce ai 

patit. Se va deschide un dosar de urmarire penala si se angreneaza sistemul juridic. 

Vei primi o adresa cu care sa te prezinti la institutia medico-legala in vederea 

examinarii. Calea este oficiala, politia fiind in cunostiinta de cazul tau inca de la 

inceput, ea fiind cea care cere examinarea. Poate ar fi bine ca si in acest caz sa ai 

un avocat care sa te consilieze. Nu uita sa ai bani in buzunar, intrucat orice 

examinare medico-legala este contra cost (vezi servicii/tarife prestatii). 

 

2. Am fost victima unei agresiuni sexuale (viol, perversiune sexuala) +/- 

agresiune fizica 

Daca ai probleme de sanatate du-te mai intai sa-ti ingrijesti starea de sanatate 

probabil alterata de agresiunea suferita. in spital anunta ce ai patit. Medicii sunt 

obligati sa anunte politia care, in cazul in care te vei interna, vor veni sa-ti ia 

declaratia in spital. 

Nu uita sa ceri din spital acte medicale care sa dovedeasa ca ai fost acolo (pe foi cu 

antet original, datate, cu stampila institutiei si parafa medicului) precum si 

rezultatele de la orice alt tip de investigatie (radiografie,ecografie, etc.) in caz ca a 

trebuit sa faci asa ceva. 

Daca trebuie sa te internezi urmeaza indicatia medicilor si interneaza-te iar apoi 

cand vei iesi din spital cauta-ti dreptatea. 

Daca nu ai probleme de sanatate si iti mai e si frica, du-te in primul rand la politie. 

Ei te vor indruma ce sa faci. in plus te vor insoti pentru a face examinarea de 

contatare a leziunilor traumatice la institutia medico-legala. Nu uita sa ai bani in 

buzunar, intrucat orice examinare medico-legala este contra cost (vezi 

servicii/tarife prestatii). in problemele acestea care sunt grave ia obligatoriu 

legatura cu politia si numai dupa aceea cauta sa vii la institutia medico-legala. 

Poate ar fi bine sa ai si un avocat care sa te consilieze. 

 

 

 



3. Am fost victima unui accident rutier (fiind pieton sau ocupant al 

autovehiculului) 

 

Du-te mai intai sa-ti ingrijesti starea de sanatate probabil alterata de agresiunea 

suferita. in spital anunta ce ai patit. Medicii sunt obligati sa anunte politia care, in 

cazul in care te vei interna, vor veni sa-ti ia decaratia in spital. 

Nu uita sa ceri din spital acte medicale care sa dovedeasa ca ai fost acolo (pe foi 

cu antet original, datate, cu stampila institutiei si parafa medicului) precum si 

rezultatele de la orice alt tip de investigatie (radiografie,ecografie, etc.) in caz ca a 

trebuit sa faci asa ceva. 

Daca trebuie sa te internezi urmeaza indicatia medicilor si interneaza-te iar apoi 

cand vei iesi din spital cauta-ti dreptatea. 

In problemele acestea care sunt de multe ori grave ia obligatoriu legatura cu 

politia si numai dupa aceea cauta sa vii la institutia medico-legala. Examinara 

medico-legala in accidentul rutier se face la cererea politiei. Nu uita sa ai bani in 

buzunar, intrucat orice examinare medico-legala este contra cost (vezi 

servicii/tarife prestatii). Poate ar fi bine sa ai si un avocat care sa te consilieze. 

4. Am fost drogat. 

 

Daca vrei sa demonstrezi acest fapt prezinta-te cat mai repede la cea mai 

apropiata institutie medico-legala unde vei face un examen toxicologic atat din 

sange cat si din urina. Nu uita sa ai bani in buzunar, intrucat orice examinare 

medico-legala este contra cost (vezi servicii/tarife prestatii). 

 

5. (Nu) Am condus autovehiculul sub influenta bauturilor alcoolice .....si 

am fost depistat de organele de la politia rutiera. 

Este greu de crezut ca politia rutiera casuneaza pe sufletul tau si, desi nu ai baut 

nimic, indicatiile alcoolmetrului electronic aflat la indemana tutoror echipajelor de 

politie rutiera o iau razna si ies cum nu ti-ai dori, indicand valori diferite de zero 

ale alcoolului in aerul pe care il expiri. Totusi admitand ca esti un inger nevinovat 



sau vrei sa afli neaparat ce alcoolemie ai avut, ai dreptul sa soliciti politistului sa te 

duca la una din unitatile sanitare abilitate ca sa-ti recolteze sange pentru stabilirea 

alcoolemiei. Trebuie sa stii ca valoare probatorie nu au decat alcoolemiile la care 

sangele a fost recoltat numai in prezenta politistului. Nu uita sa ai bani in buzunar, 

intrucat orice examinare medico-legala este contra cost (vezi tarife prestatii). Daca 

insa te clatini si indicatiile alcoolmetrului electronic ies dincolo de limita de la care 

incepe raspunderea penala (0,4 mg alcool/L aer expirat) politisti te vor conduce 

obligatoriu la dispensar/ spital / institutia medico-legala. 

....si am comis un accident rutier (cu victima sau urmat de distrugerea 

autovehiculului meu sau al altora 

E bine sa stii ca: 

 nu trebuie sa fugi de la locul accidentului si mai ales sa te intreci ca la 

raliu cu masina echipajului de politie 

 trebuie sa nu refuzi determinarea alcoolemiei prin alcooltest. Refuzul 

constituie infractiune si se pedepseste ca atare. Daca te afli sub influenta 

alcoolului, av?nd la alcooltest o valoare mai mare de 0,40 mg alcool/L 

aer expirat, vei fi dus in mod obligatoriu la o unitate medicala abilitata 

pentru recoltarea probelor de sange. 

 daca ai ajuns la institutia medicala in vederea recoltarii sangelui pentru 

determinarea alcoolemiei (concentratia alcoolului in sange) este in 

interesul tau sa nu refuzi recoltarea intrucat aceasta semnifica juridic 

sustragerea de la efectuarea unor probe biologice in vederea anchetei si 

este o infractiune pentru care ti se va intocmi dosar penal chiar in acea zi. 

 legea prevede sa dai doua probe de sange la interval de 1 ora una de 

cealalta. Daca dai doar o singura proba de sange (prima) o posibila 

recalculare va fi doar aproximativa, ceea ce poate fi in dezavantajul tau. 

 legea penala prevede ca este infractiune conducerea sub influenta 

alcoolului la o valoare a alcoolemieie de peste 0,80 g? la momentul 

producerii accidentului sau evenimentului rutier. De aceea legea iti da 

dreptul sa demonstrezi, eventual prin recalculare, care era valoarea 

teoretica a alcoolemiei la momentul evenimentului rutier comparativ cu 

valoarea din momentul recoltarii sangelui. Pentru un calcul complet 

institutia medico-legala are nevoie insa de valorile ambelor probe. 



 daca alcoolemia este dincolo de limita penala (peste 0,8 g?) poate ar fi 

bine sa ai si un avocat care sa te consilieze. 

 plata este obligatorie, revine tot in sarcina ta, dar poti sa o faci si in zilele 

ce urmeaza daca nu ai banii pe loc. Nu se poate afla rezultatul analizei 

fara ca aceasta sa fi fost achitata in prelabil. Nu poate achita decat cel in 

cauza sau reprezentanti ai acestuia. 

 

6. Doresc probarea capacitatii de exercitiu in scopul incheierii unui act 

notarial privind o vanzare-cumparare, un testament, etc. 

 

In cauzele civile se poate efectua o expertiza medico-legala psihiatrica la cererea 

persoanelor fizice numai pentru stabilirea capacitatii psihice de exercitiu vizand 

incheierea unor acte de dispozitie (testament, donatie, vanzare-cumparare), 

eliberandu-se un certificat medico-legal. 

 

in aceste cazuri trebuie sa vii la institutia medico-legala pentru a completa o cerere, 

a te programa si pentru a primi o trimitere catre laboratorul de sanatate mintala 

(LSM, de obicei aflat in cadrul unei Policlinici mari de sector) pe raza caruia se 

afla locuinta ta, in scopul de a obtine un certificat medical care sa ateste daca esti 

sau nu in evidenta acestor institutii. 

Cu buletinul, carnetul de sanatate, orice alte documente medicale le mai ai si 

certificatul medical eliberat de LSM te prezinti la institutia medico-legala la data si 

ora stabilita cu ocazia programarii in vederea examinarii psihiatrice, care se va face 

de catre comisia de expertiza medico-legala psihiatrica. Te vor examina cel putin 2 

medici, unul medic psihiatru si unul medic legist, apoi vei face un examen 

psihologic. Daca medicii examinatori considera necesar, vei primi bilet de 

internare intr-un spital de psihiatrie, in vederea stabilirii diagnosticului in conditii 

de internare (in situatiile in care sunt necesare investigatii complementare). 

Nu trebuie sa intarzii prea mult semnarea actului pe care il doresti o data ce 

expertiza psihiatrica s-a incheiat. 



Expertiza pshiatrica se realizeaza numai in institutia medico-legala prin 

prezentarea nemiijlocita a persoanei in cauza. 

 

7. Am probleme cu ...paternitatea copilului "meu" (probleme juridice de 

filiatie)  

 

 Ia-ti un avocat bun si urmeaza indicatiile acestuia. Trebuie sa stii ca:  

 

- Paternitata se exclude si nu se confirma. 

 

- Daca pe o insula pe care sunt 10 barbati si o singura femeie se naste un 

copil dupa minim 9 luni de sedere (300 zile), este evident ca unul dintre ei 

este tatal copilului. Daca se pune problema care anume dintre ei este tatal 

biologic atunci se pot face teste de filiatie. Astfel daca la 9 dintre ei se 

exclude paternitatea si la unul nu, juridic acesta va fi declarat tatal copilului 

chiar daca paternitatea in acest cazul nu s-a confirmat. 

 

- In unitatile medico-legale abilitate se pot face teste serologice (grupe de 

sange, sistem HLA) precum si genetice (profil ADN -amprenta genetica-). 

Avocatul tau iti va spune tot ce trebuie sa stii. 

 Sunt mama legala si biologica si copilul meu este nascut in afara casatoriei: 

doresc probarea paternitatii Prin lege ai timp 1 an de la nasterea copilului ca 

sa iei o hotarare dupa care se considera ca neintroducand o actiune de 

sustinere a paternitatii ai renuntat la paternitatea pentru copilul tau intrucat 

nu doresti ca el sa poarte numele tatalului lui biologic si nu doresti ca el sa 

aiba de-a face cu banii acestuia, tu avand suficient pentru a te putea ingriji de 

soarta lui; drepturile tale procedurale se incheie. 

 

Nu poti verifica paternitatea copilului daca este foarte mic; de obicei se face 

dupa 6 luni de la nasterea sa , existand unele impedimente de ordin medical. 

 Sunt tatal legal si copilul este nascut in cadrul casatoriei cu mama lui 

biologica: doresc  tagada paternitatii 



 

Gandeste-te ca ar putea fi chiar copilul tau si deciziile eronate sau gresite in 

acest domeniu pot fi ireparabile.  

 

Prin lege ai timp 6 luni din momentul in care afli ca sa iei o hotarare dupa 

care se considera ca neintroducand o actiune de contestare (tagada) a 

paternitatii ai acceptat situatia aflata (oricare ar fi ea) si ai decis ca e mai 

bine sa renunti la o potentiala actiune; drepturile tale procedurale se incheie. 
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